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Junts x Cat i Compromís
tanquen el pacte al Pont de
Suert i el faran públic avui
Junts per Catalunya i Compromís
haurien tancat el pacte de govern per aquest proper mandat
i està previst que durant el dia
d’avui facin públics els detalls.
Després de dies de negociacions
la llista de Junts encapçalada
per José Antonio Troguet i la de
Compromís de Olga Escoll haurien arribar a un acord. Això deixa
fora de lloc a la llista d’En Comú
Podem que va quedar en segon
lloc a la capital de l’Alta Ribagorça i que aspirava a obtenir l’alcaldia de la ma dels socialistes per
fer fora Troguet, l’actual alcalde.
Per altra banda, el pacte entre Esquerra i Junts per Catalunya a Tremp farà que el pròxim
dissabte dia 15 la republicana

L’acord de
Tremp es
desvincula del
Consell
Maria Pilar Cases sigui la nova
alcaldessa de Tremp i Anna Ritz,
de Junts, segueixi com a primera
tinent d’alcalde.
Aquest cop, l’acord s’ha desvinculat de la negociació per
presidir el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, segons va explicar
Cases a l’ACN.

Som Poble pacta amb Junts per Catalunya
i Monterde tornarà ser alcalde de Sort
Raimon Monterde repetirà com a alcalde els pròxims quatre anys a
Sort. Ho farà amb un pacte de legislatura amb Junts per Catalunya.
La formació liderada per Monterde va aconseguir els millors resultats
a les eleccions del 26-M amb 5 regidors dels 11 possibles. Els detalls
del pacte de legislatura es donaran a conèixer el divendres a la tarda.

La CUP insta el PSC
a no “bloquejar”
el canvi a Tàrrega
Aposta per un govern amb ERC-MES
però els socialistes volen un tripartit
La CUP demana al PSC de
Tàrrega que no bloquegi
l’oportunitat “de canvi”
i permeti la investidura
de l’alcaldable d’ERC, si
finalment arriben a un
acord amb la formació
anticapitalista.
Tàrrega
REDACCIÓ
Així ho va expressar ahir el seu
cap de llista, Daniel Esqué. “Un
acord entre la CUP i el PSC no és
possible” perquè entenen que
“Junts per Tàrrega i el PSC defensen polítiques semblants”. Des
de la formació diuen que “s’està
utilitzant l’Ajuntament de Tàrrega com a moneda de canvi pel
control del Consell Comarcal de
l’Urgell”. Davant d’això, afirmen
que “no és hora de partidismes
ni d’interessos personals i que

FOTO:/ El cap de llista de la CUP,
Daniel Esqué

tothom ha d’estar a l’altura de la
situació”. En aquest sentit, reafirmen “la lluita per la República Catalana i la feina municipalista de
base”.
Per la seva part, Silveri Caro, del PSC, assegura que des
del partit defensen un “govern
a tres” i exposen que cal que sigui ERC qui es manifesti per promoure l’acord. Els republicans
celebren avui una assemblea on,
probablement, es decidiran les
properes passes a seguir.

Bona sintonia
entre Junts i
ERC a la Seu
però sense
pacte tancat
Esquerra Republicana i Junts
per Catalunya a la Seu d’Urgell
ultimen aquests darrers dies
un possible acord. “No hi ha
res tancat però hi ha bona sintonia”, assegura Jordi Fàbrega,
de Junts per la Seu, que afirma
que “les perspectives són bones”. De fet, ahir a la tarda es
van tornar a reunir per mirar
d’encaminar-lo. Cal recordar
que un acord entre les dues
formacions independentistes
desbancaria a Compromís per
la Seu, amb Òscar Ordeig al
capdavant. Precisament Ordeig explicava aquesta setmana que tenia la intenció de presentar-se a la investidura amb
l’objectiu de governar amb minoria. El partit havia decidit fer
aquest pas, després de la negativa d’ERC i Junts a pactar per
separat amb Compromís i a un
govern d’unitat amb totes les
forces.
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Presó per causar un sinistre amb
ferits greus a la C-12, a Cubells
El jove va avançar en línia contínua i
va xocar frontalment contra un vehicle
Lleida
ÓSCAR BUETAS
El titular del jutjat d’Instrucció en
funcions de guàrdia de Balaguer
va ordenar presó pel conductor
d’un turisme que va causar un
accident de trànsit el passat 2
de juny a Cubells. En aquest sentit, segons van explicar ahir fonts
properes al cas, la investigació
iniciada pels agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial de Ponent del Mossos, per
tal d’esbrinar les causes de l’accident, va portar a la conclusió que
el detingut, un jove de 27 anys,
de nacionalitat xinesa i amb domicili desconegut, va fer un avançament a un camió en un tram
prohibit, concretament al quilòmetre 36 de la C-26, on hi havia
línia contínua, provocant una col·
lisió frontal amb un vehicle que

FOTO: Ó. Buetas / El jutjat de Balaguer va ordenar l’ingrés a presó

circulava correctament en sentit
contrari. A conseqüència del xoc
van resultar ferits greus els tres
ocupants del vehicle que anava
circulant de forma correcta i el

conductor causant del sinistre. De
fet, un d’aquests ocupants, una
dona, es troba en estat de coma.
El citat jove va ser donat d’alta de l’hospital el passat dissab-

te dia 8 i els Mossos d’Esquadra
van procedir a la seva detenció
a Lleida el dilluns dia 10 com a
presumpte autor d’un delicte de
conducció temerària i tres delictes de lesions per imprudència
greu (fonts judicials van explicar
que també s’està pendent de
l’evolució de la dona que està en
coma). El detingut va passar el dimarts a disposició judicial davant
del jutjat d’instrucció en funcions
de guàrdia de Balaguer i es va decretar l’ingrés a presó.
En aquest sentit, el jutge hauria ordenat l’ingrés a presó per un
risc de fuga, ja que no té arrelament a Espanya i no va donar cap
adreça per ser localitzat, i per la
gravetat dels fets. Les mateixes
fonts van explicar que l’home va
agafar un vol a Xina i va arribar
a l’aeroport Charles de Gaulle
de París. A la capital francesa va
llogar un cotxe de lloguer amb el
que va arribar fins a l’estret de Gibraltar i en tornar va tenir el citat
accident quan circulava en direcció Andorra.

La policia local de Solsona fa
disminuir la velocitat del trànsit
amb un radar pedagògic

FOTO: Aj. Solsona / Imatge del radar pedagògic mòbil instal·lat

La policia local de Solsona ha
constatat un canvi de comportament dels conductors que excedien el límit de velocitat permès
en determinats punts de la xarxa
urbana des que s’hi ha instal·lat
un radar pedagògic de velocitat
mòbil. Així ho va explicar la regidora de Governació en funcions,
Isabel Roca, i el cap de la poli-

cia, Josep García. Aquest aparell,
que fa unes quantes setmana es
va instal·lar durant un període
de prova al carrer del Vall Fred,
“ha demostrat ser eficaç per fer
disminuir la velocitat del trànsit
sense haver de sancionar els infractors”. A més, també al pas de
vianants de l’escola Setelsis, on es
troba ubicat actualment.

Cremen 2.500
metres quadrats
de vegetació
agrícola
a Alfarràs
Un incendi va cremar ahir una
superfície total de 2.500 metres
quadrats de vegetació agrícola al
terme municipal d’Alfarràs, concretament a la carretera que va
de la citada localitat a Tamarit. En
aquest sentit, els serveis d’emergències van ser alertats del foc a
les 16.25 hores i ràpidament es
va activar el corresponent protocol d’extinció d’incendis. Així, fins
al lloc dels fets es van desplaçar
un total de quatre dotacions dels
Bombers de la Generalitat, encarregades d’apagar-ho. Per altra
banda, els efectius del cos també
van apagar un petit incendi de
canyes que es va produir a Torregrossa, prop de l’N-240.

L’AMPA de l’escola
Els Raiers posa en
marxa un projecte de
parelles lingüístiques
Una vintena de dones han participat a la prova pilot de parelles lingüístiques proposada
per l’AMPA del CEIP Els Raiers
aquest tercer trimestre. Les
participants en han estat dones
magrebines que fan cursos en
català i mares catalanoparlants
per potenciar l’ús de la llengua
catalana, així com d’afavorir la
relació entre totes les mares,
pares i alumnat del CEIP Els
Raiers, dins i fora de l’àmbit escolar. Les parelles lingüístiques
s’han dut a terme amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
la Pobla, ja que s’emmarca en
el projecte ‘Foment de la participació de les famílies en risc
d’exclusió social’.

La senyora

Paquita Sala Bardella
Ha mort cristianament el dia 12 de juny de 2019 als 73 anys d’edat.

EPR
El seu espòs Virgili Bosch; fills Xavi, Montse i Marc; germans Conrado (✝), Pepe (✝), Arturo, Rosita i Alicia; cunyats, nebots, cosins i família tota us
agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia tindrà lloc avui dijous, dia 13 a les 16:00 hores a la l’església Parroquial de La Sagrada Família (Cappont Lleida).

Lleida, 13 de juny de 2019
D.M: TANATORI JARDÍ, LA LLEIDATANA, Camí de Montcada, s/n, Sala “Montcada”
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L’IPC es situa a Lleida
en el 1,2% al maig,
sent la demarcació
més inflacionista

FOTO: E.Escolà (ACN) / Bosc de roures centenaris del Solsonès

L’índex de preus es va moderar
després del 2,1% del mes d’abril

Biòlegs del Solsonès posen
en valor arbres adults
per evitar que els talin
El Solsonès és territori de masies
i boscos, però degut a la “mala
gestió forestal” que s’ha fet durant anys i que encara avui continua, molts d’aquests boscos
perden valor no només paisatgístic sinó també mediambiental. Ara, un grup de naturalistes
i biòlegs volen posar en valor

els arbres adults per evitar que
es talin de manera indiscriminada per fer llenya. L’objectiu és
que els propietaris forestals siguin conscients del valor ecològic que tenen aquests arbres, ja
que pel fet de ser adults presenten nombroses cavitats interiors
que constitueixen refugi.

XEFS CATALANS CUINEN CORDER del Pallars per al Canal Girella. L’Ajuntament de Tremp, a través del seu programa Al
teu gust, aliments del Pallars, ha començat a fer difusió a través
del Canal Girella d’una sèrie de vídeo-receptes elaborades pels
cuiners catalans ambaixadors de la marca Corder del Pallars Ja
es poden visualitzar els plats proposats per l’Ada Parellada, del
restaurant Semproniana i la d’en Joel Castanyé, de La Boscana.
de Bellvís. Properament també es penjaran les receptes de la

NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS
(M3/HA). DEL 12 AL 18 DE JUNY
AITONA
(SEGRIÀ)

EL POAL
(PLA
URGELL)

Pomera

256

240

--

194

261

--

Perer

271

254

--

208

276

--

Presseguer agost

246

231

--

184

251

--

Nectarina juliol

319

299

--

255

325

--

--

--

--

--

--

--

Alfals mínim

144

135

--

84

146

--

Alfals màxim

351

329

--

286

358

--

Presseguer juny

319

299

--

255

325

--

Presseguer agost RDC

246

75

--

22

81

--

Ametller (reg suport)

150

141

141

90

153

123

Olivera (reg suport)

160

150

150

99

163

133

-

-

-

-

-

-

319

299

300

311

325

346

0

0

0

56

0

40

Panís

Blat
Evapotranspiració de
ref. (ETo)
Pluja efectiva

entre abril i maig. L’augment de
preus ha estat impulsat pel sector de restaurants i hotels (3,5%),
ensenyament (2,3%), transport
(1,8%) i aliments i begudes alcohòliques (1,6%). En la comparació mensual, destaca l’increment
en vestit i calçat (5,1%). L’Índex
de Preus de Consum (IPC) a Catalunya es va situar en l’1% al maig,
set dècimes menys que la xifra
interanual de l’abril, segons va informar l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta manera,
l’IPC baixa després de tres mesos
consecutius de pujades. Pel que

Lleida ven un total de 112
milions d’euros en dècims
de Loteria durant l’any

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA

CULTIUS

Lleida
ACN
L’Índex de Preus de Consum (IPC)
a la demarcació de Lleida es va
situar en l1,2% al maig, un augment que es va moderar després del 2,1% registrat el mes
anterior, segons va informar ahir
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). Tot i això, la pujada està
per sobre de la mitjana catalana (1%) i Lleida va tornar a ser la
demarcació on més van pujar els
preus. D’altra banda, en la comparació mensual de preus, hi ha
hagut un creixement del 0,3%

LA
TORRES
ALBESA
MAIALS
GRANADELLA
SEGRE
(NOGUERA)
(SEGRIÀ)
(GARRIGUES)
(SEGRIÀ)

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 5 al 11 de juny de 2019. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en
el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a
plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

El joc públic continua tenint una
notable implantació a Catalunya.
Les vendes de Loteria i Primitives
van suposar aquí un 13’3% del total de vendes al conjunt de l’Estat,
sent la tercera autonomia amb
majors vendes, després d’Andalusia (14’9%) i Madrid (14’8%) i
per davant de la Comunitat Va-

lenciana (11’7%). Les xifres reflecteixen que els principals jocs
d’atzar per als catalans segueixen
sent les tradicionals loteries i les
primitives, que juntament amb
la resta dels jocs que ofereix Loteries i Apostes de l’Estat (Selae) van aconseguir unes vendes
de 1.188 milions d’euros durant

fa a la variació mensual, els preus
van pujar un 0,2%, amb lleugeres
pujades i alguna baixada per tipologies, a excepció dels del vestit i
el calçat que van pujar un 3,1%. Al
conjunt de l’Estat, l’IPC interanual
es va situar en l’1,5%, set dècimes
menys que el mes anterior.
D’entre les baixades, la més destacada va ser la del 8% en paquets turístics, tenint en compte
que a l’abril es va celebrar la Setmana Santa. En aquest mateix
àmbit, els serveis d’allotjament
van registrar un increment de
preus del 6,7% mensual.

2017. Per províncies, Barcelona
va vendre 865’3 milions d’euros,
seguida de Lleida amb 112’2 milions, Tarragona amb 106 milions
i Girona amb 104’4 milions d’euros, segons les dades de vendes
publicats per Selae. El joc públic
empra a unes 12.000 persones en
tota Espanya repartides en més
de 4.100 administracions i altres
punts de venda, i factura més de
8.900 milions d’euros anualment.
L’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteries (Anapal) es reuneix dissabte a Barcelona.

Instal·len nova
il·luminació
al carrer Sió
d’Agramunt
L’Ajuntament d’Agramunt ha finalitzat els treballs d’instal·lació
de la nova il·luminació del carrer
Sió. Desprès de diverses reunions
del consistori amb els veïns i comercials del carrer i de fer una
prova pilot durant uns dies, es va
escollir entre tots quines havien
de ser les noves lluminàries. Concretament s’han instal·lat dotze
lluminàries de màxima eficiència
energètica.

FOTO: Aj.Agramunt / S’han instal·lat un total de dotze lluminàries

